
 

Stichting Liox  
Voor je ligt de nieuwsbrief september 2021 van 

stichting Liox, wat leuk dat je de tijd neemt hem te 

lezen. In de eerste editie van wat hopelijk een lange 

traditie gaat worden lichten we graag toe wat we 

doen en hoe we voor studenten aan de ROC’s, HBO 

instellingen en universiteiten studeren rustige 

studieplekken aanbieden én kennis willen laten 

maken met de mooiste culturele instellingen die 

Nederland rijk is. 
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Rustig studeren… 

Elke student die studeert in Nijmegen, Arnhem en Utrecht zal 

ermee bekend zijn. Thuis, op een klein studentenkamertje studeren 

brengt onrust en afleiding met zich mee. Ook migreren naar de 

universiteitsbibliotheek is, zeker in tentamentijd, vaak geen pretje, 

met overvolle zalen waar vaak geen ruimte is en je aankijkt tegen 

een zee van eenvormige rijen grijze computerschermen.  

Stichting Liox wil hier iets aan veranderen door studenten de 

mogelijkheid te geven rustig te kunnen studeren in bijzondere, 

culturele omgevingen. Hierbij kun je denken aan kastelen maar 

ook musea. Omringt door eeuwenoude muren, oude of juist 

nieuwe kunst, exposities op loopafstand en door de bijzondere 

sfeer die je in deze instellingen proeft proberen we niet alleen 

studenten te ondersteuning maar vooral ook te enthousiasmeren 

voor het gevarieerde culturele aanbod in je eigen omgeving. 
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Kunst? Hoezo kunst? 

 

Cultuur is onontbeerlijk in een samenleving 

die altijd in beweging lijkt en nooit tot rust 

lijkt te komen. Kunst kan inspireren, 

ontspannen, zet je aan te denken en 

draagt bij aan het besef dat wat er is, altijd 

geworteld is geweest in dat wat er was. 

Met andere woorden; kunst en cultuur 

helpen je, je te verbinden met elkaar en 

het verleden.  

 

Toch blijkt het vaak lastig die eerste 

drempel over te gaan en eens een 

museum binnen te wandelen en dat is niet 

zo gek. Musea hebben dan ook last van 

een hardnekkig imagoprobleem.  

Terwijl, als je eenmaal binnen bent merken 

veel studenten dat hun scepsis snel 

verdwijnt en plaatsmaakt voor een nieuw 

soort nieuwsgierigheid voor alles wat om 

hen heen hangt. Andersom worstelen 

culturele instellingen al jaren met 

teruglopende bezoekersaantallen en 

subsidies en zijn meer en meer afhankelijk 

van een klein leger aan vrijwilligers.  

Liox probeert dit gat te dichten door de 

toegang meer laagdrempelig te maken 

door studenten gemakkelijk, snel en gratis 

te laten studeren in de mooiste culturele 

settings. 

 Oke, maar waar 
dan? 
 

Op het moment biedt stichting Liox de mogelijkheid om 

op 27 september in Slot Zeist te studeren. Hiervoor 

bieden we twee tijdslots aan; van 09:00 tot 12:00 en 

13:00 tot 16:00. Let wel, er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Je kunt je heel eenvoudig aanmelden via 

https://stichtingliox.nl. Hier klik je bovenaan op 

boekingssysteem, waarna je via het formulier je 

gewenste tijdslot kunt reserveren. De studieplekken zijn 

gratis. Slot Zeist is gemakkelijk via het openbaar vervoer 

te bereiken. Vanaf station Driebergen-Zeist rijden 

meerdere bussen, met bushaltes op loopafstand van het 

slot.  

 

We werken voortdurend aan de realisatie van nieuwe 

studieplekken. Hou onze website en deze nieuwsbrief in 

de gaten om op de hoogte te blijven van toekomstige 

projecten. Eerder maakten we al studieplekken mogelijk 

in kasteel Wijchen en we werken actief aan een 

bijzondere locatie in Arnhem. 

Stichting Liox is een nog jonge maar snel groeiende 

stichting. Op dit moment zijn we bezig met 

subsidieaanvragen om onze studie en werkplekken 

gratis toegankelijk te houden voor iedereen. Mocht je 

enthousiast geworden zijn over onze missie, schroom 

dan niet eens rond te kijken op onze website. Op dit 

moment zijn we actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers 

om ons team te versterken 
 

https://stichtingliox.nl/

